
بر روی یک ارز  در بازار ارز های دیجیتال به تعداد قرار داد های باز در بازار  به صورت خالصه 

استفاده کنید که  سایت برای درک بهتر و توضیح بر روی نمودار و استفاده از اعداد میتونید از مشخص گفته میشه .

لینکش رو هم در توضیحات قرار دادیم.

قسمت  یا آتی میشیم . رو انتخاب میکنیم و وارد زیرگروه  سربرگ در باالی صفحه

.. که شما  میبینیم  یا عالقه ی معامله گران به باز کردن معامله بر روی بیت کوین توی بازار  

ظاهر  قرار داره انتخاب کنید و برای هر یک ارز ها لیستی از صرافی ها پایینشلیستی که در میتونید ارز رو به دلخواه خودتون از 

. به عالوه در این لیست ارزش کل این میشه که نشون میده بیشترین معامالت باز بر روی اون ارز در کدوم صرافی قرار داره 

.ببینید  ساعته گذشته هم میتونید و  ک معامالت به تفکیک صرافی ها و تغییراتش رو در ی
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. این شاخص به نوعی نشان دهنده ی قدرت موجود در  میبینیدرو  نمودار مربوط به شاخص ت سدر زیر این لی

ببینید که هم میتونید  پایین این لیست نمودار مربوطه روبازاره. یعنی با رشد این شاخص میشه به میزان فعال بودن بازار پی برد. 

مایان یا ناپدید کنید .. به این شکل که مثال وین رو نمایش میده و موارد رو به دلخواه خودتون نکخط زرد باالی نمودار قیمت بیت 

من میخوام صرافی بایننس رو از این نمودار حذف کنم .. در باالش روی خط بایننس کلیک میکنم و میبینید که حذف میشه . اگه 

. در ویدیو ده کنیدهم بخواین مخصوصا نمودار رو در یک صرافی بررسی کنید میتونید از نمودار بعد که پایین تر قرار گرفته استفا

های بعد روش استفاده از این شاخص به عالوه ی شاخص ترس طمع و استفاده از این دو در تحلیل ها صحبت میکنیم

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  
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